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Statutaire naam
Ook bekend als
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Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf
Wereldwinkel Oosterwolde
8166.39.152

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Snellingerdijk 4B
8431 EM
Oosterwolde
0516-512866
info@wereldwinkeloosterwolde.nl
www.wereldwinkeloosterwolde.nl
www.facebook.com/wereldwinkel.oosterwolde

Ons bestuur

H. (Henk) Dongstra
Vacature
S.C.M. (Sib) van Buuren-Rekers
A.J.M. van der Meijden-Blokland
vacature

voorzitter
lid
penningmeester
lid
lid

geb. datum
4-9-1948
22-11-1948
24-11-1956

Onze doelstelling

De stichting heeft ten doel de bewustwording voor de derde-wereld-problemen onder de Nederlandse bevolking te bevorderen en mede
daardoor die sociaal-economische en politieke herstructurering te bewerkstelligen, die nodig is om tot een rechtvaardige wereldsamenleving
te komen.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
a. een winkel in te richten en in stand te houden waar fair trade producten worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fair trade, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Oosterwolde is een vrijwilligersorganisatie.
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden.
Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Oosterwolde vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag In 2019 zijn de volgende activiteiten verricht:
Gedurende het hele jaar hebben wij de winkel open gehad. Voor een kerkelijke organisatie verzorgen wij het hele jaar door kleine pakketjes
ook verzorgen we de kerstpakketten.
We hebben verder een informatiebijeenkomst gehouden op het Stellingwerfcollege in Oosterwolde. Wereldwinkel Oosterwolde is actief in de
werkgroep.
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij onze secretaris (info@wereldwinkeloosterwolde.nl)
Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2019
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij penningmeester@wereldwinkeloosterwolde.nl
Staat van baten en lasten 2019
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

25.329
15.635
9.694

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

582
5.530
1.546
2.036

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

-141
0
0
2.263
4.158

Balans 2019
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal
Datum opgave

31-12-2019
0
23.302
0
428
4.989
0
773
29.492

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren
Te betalen OB
Overlopende passiva
Totaal

30 juni 2020
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31-12-2019
26.867
0
0
803
955
867
29.492

